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Tapahtuma toteutettiin alkuvuodesta toisen kerran, 
kun viime vuoden tapahtumasta saatiin runsaasti hyvää 
palautetta.

Idean takana on paikallisosaston puheenjohtaja Ilona 
Koivisto. Tavoitteena on ollut rento tapahtuma, jossa on 
tilaa myös seurustelulle. Keittolounaan ja kahvin maksut 
ovat vapaaehtoisia. Lapsille on varattu oma puuhapaikka.

- Halusimme luoda matalan kynnyksen tapahtuman, 
jonne voi tulla oman aikataulunsa mukaan, kertoo tapah-
tuman suunnitteluun osallistunut Maija-Leena Seppälä.

Päivien suunnittelussa ovat olleet mukana myös alue-
sihteerit. Jaakko Löytty ja Raisa Jarkkola osallistuivat 
ensimmäisen tapahtuman suunnitteluun ja tänä vuonna 
mukana oli Katariina Airas.

- Jaakko muisti, että karhun sanotaan kääntävän kyl-
keään sydäntalven aikaan tammikuussa, juuri silloin kun 
tapahtumapäivä toteutettaisiin. Siitä saimme tapahtuma-
päivälle sopivan nimen, onhan Porin kaupungin tunnus-
eläinkin karhu! Maija-Leena muistelee.

KAHVIA KOKO AJAN TARJOLLA
Tapahtumapaikaksi valittiin Porin seurakuntayhtymän 
vanha ja kodikas Mikonkadun rukoushuone. Yhteistyö 
Keski-Porin seurakunnan kanssa mahdollisti myös tapah-
tuman ilmoittelun seurakunnan kanavissa. 

Rukoushuoneen salissa pöydät ovat kahvilatyyliin ja 
tarjoilutiski takaosassa. Paikka on mitä parhain vapaa-
muotoiselle yhdessäololle, seurahetkille ja tarjoiluille.

- Ei siis pönötetty, vaan päästiin seurustelemaan va-
paasti. Hassu juttu, mutta jatkuva kahvitarjoilu oli mainio 
ratkaisu — ihmiset viihtyivät, Maija-Leena kertoo.

Rukoushuone on myös Porin seurakuntayhtymän 
nuorten aikuisten Cafe Huone -toiminnan tapahtuma-
paikkana lauantai-iltaisin.

- Yhteistyö Cafe Huoneen toimijoiden kanssa on 
sujunut hyvin. Päätöskonsertilla on tärkeä paikka Karhu 

körttitoimintaa lähelläsi

Näkyväksi ja tutummaksi
Karhu kääntää kylkeä -tapahtumalla pyritään Porissa tavoittamaan  

myös niitä, joille seuraliike on vieras.

Ole hyvä, kirjoita mukiin  
nimesi ja juo siitä koko päivä!
Luomakunta kiittää : )
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kääntää kylkeä -päivän kokonaisuudessa. Viime vuoden 
konsertoija oli Jaakko Löytty ja tänä vuona esiintyi Mika 
Nuorva, kertoo suunnitteluryhmässä mukana ollut Ulla 
Suontausta.

- Vaikuttaa siltä, että rikastutamme heidän ohjelma-
tarjontaansa ja me saamme enemmän näkyvyyttä heidän 
kauttaan, Ulla jatkaa.

LUOMAKUNNAN LAUANTAI
Karhu kääntää kylkeä -tapahtuma alkoi klo 13 aluesihteeri 
Katariina Airaksen alkupuheenvuorolla ja veisuilla.

Nuorisosihteeri Mika Nuorvan alustuspuheenvuoro 
päivän luomakunta-teemaan sisälsi hänen valokuviinsa 
perustuvan esityksen ”Silmä tottuu hämärään”. Ennen 
keittolounaan tarjoilua kuultiin Keski-Porin kirkkoherra 
Heimo Hietasen puheenvuoro ja ruokarukous.

Paneelissa luomakunta-teemasta keskustelivat Anne 
Heikkinen, Johan Lampinen, Helinä Ääri ja Kari 
Ylikoski. Puheenvuoroja jakoivat Elina Erkkola ja Ulla 
Suontausta.

Ennen illan seuroja kuunneltiin musiikkia Lukkarin-
koulun Poikien esittämänä. Seurojen alussa Tuuli Seppä-
lä kertoi ajatuksiaan Äiti maa -maalauksen synnystä. 

Seuroissa puhuivat Kari Erkkola, Minna Marjanie-
mi, Tapio Seppälä ja Johnny-Kai Forssell.

- Seurapuhujiksi olemme etsineet myös ”yllätyksiä” eli 
puhujia seuraliikkeen ulkopuolelta. Tänä vuonna tunnet-
tu porilainen toimittaja Johnny-Kai Forssell piti elämänsä 
ensimmäisen seurapuheen.

Illan konsertissa ”Linnunradan alla” esiintyi Mika 
Nuorvan lisäksi Katariina Airas.

Aluesihteerin mukanaolo on koettu Porissa tärkeäksi.
- On ollut mukavaa, että aluesihteeri on torstaiseuroi-

hin osallistumisen lisäksi ollut mukana tapahtuman suun-
nittelussa. Olemme tutustuneet paremmin toisiimme, 
kun on ollut yhteistä puuhattavaa, kertoo Ulla Suontausta.

Johanna Sointula

Karhu kääntää kylkeä -tapahtumapäivän päätteeksi ”Linnunradan alla” 
-konsertissa esiintyivät Mika Nuorva ja Katariina Airas.
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Tuuli Seppälä


